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FRS530: کد فرما امداد خودرو سایپ-5 نمایندگیهای مجاز  -4 مدیریتهای ذیربط -3 معاون مهندسی و کیفیت  -2 مدیر عامل  -1: توزیع نسخ 

  21/02/89   :تاریخ)سهامی خاص(سایپا یدک شرکت بازرگانی 
1 صفحۀ1  :شماره فنیاطالعیه

 
قشقایینیسان  : نوع خودرو)مدیریت فنی و مهندسی(

 قشقایی نیسانهای خودرونکار وامشخصات مایعات و ر  :موضوع 
 قشقایی نیسانخودروی منتخب نمایندگیهای کلیه به

با توجه به اهمیت نقش مایعات و روانکارهای استاندارد و توصیه شده شرکت سازنده خودرو در افزایش کارایی و راندمان مجموعه سیستمهای خـودرو
توصیه شده در استفاده از مایعات و روانکارها الزامی بوده و تعویض صـحیح ، بموقـع  و بـا حجـم توصـیه شـده آنهـا بـر مبنـایرعایت استانداردهای   

.دستورالعملهای موجود در راهنمای تعمیرات خودروها ضروری است
قشقایی

)لیتر( حجم مورد نیازمشخصات استانداردنام  مایع یا روانکارردیف
در صورت تعمیر موتور و تخلیه 

کامل
)موتور خشک (

5,2

ویض فیلتر روغنبا تع  4,4
 روغن موتور1

   :درجه کیفیت

API :   SL و   SM  

  :گرانروی

SAE: 5 W 30 

4,2 بدون تعویض فیلتر روغن

2WD 8,5 
2

روغن گیربکس مدل تغییرات
 )CVT(پیوسته 

NS-2 اصلی نیسان   CVT  روغن ویژه گیربکس مدل
 بجزاستفاده از هر نوع روغن دیگر یا هر سازنده و تامین کننده(

- موجود در نمایندگیهای مجاز-نمونه اصل و مورد تایید نیسان
 4WD 9,5 .)موجب صدمات جدی به گیربکس می شود

0,4 روغن دنده کمک3

 روغن دیفرانسیل4

   :درجه کیفیت

API :  GL5

  :گرانروی

SAE: 80 W 90 0,6

DOT 3 ( US FMVSS NO,116)  و کالچروغن ترمز6

7
گیریس مورد استفاده در سایر 

و پایه صابونی لیتییم)NLGI( 2 گیریس با درجه سفتی قسمتها جهت روانکاری

 7,8 حجم مورد استفاده بدون مخزن 

نده موتورمایع خنک کن8  

 -)با پایه اتیلن گلیکول(مایع خنک کننده اصلی نیسان
 50 درصد مایع خنک کننده و 50پیشنهاد می شود از مخلوط 

درصد آب بدون امالح استفاده شود که قابلیت محافظت تا 
.درجه را داراست -35دمای حدود   

 8,6 حجم مورد استفاده با مخزن 

  

. نیسان قشقایی برقی می باشدیفرمان خودرو : توجه
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